ACTA NÚM. 8/2020
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
3 DE DESEMBRE DE 2020.
Es reuneix l'Ajuntament en Ple mitjançant reunió telemàtica, a l’efecte de celebrar
sessió extraordinària, essent les 19,05 hores del dia 3 de desembre de 2020, en
primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Alcalde President, Sr. JESÚS
CALDERER I PALAU.
Assisteixen a l’acte els Srs. Regidors següents: ANNA ISABEL RODRÍGUEZ I CODINA,
XAVIER SERRA I SOLÉ, JORDI RAGUÉS COMELL, JORDI RIERA CAMPOY, ISAAC LOZANO
FREIXA, GERMAN SANCHEZ MARTINEZ, i el Tresorer de la Corporació, el Sr. Ramon
Artigas.
Excusen la seva absència: ALBERT COMELLAS ESCORIHUELA i SEBASTIAN MARTIN
BOZA DURAN.
Actua com a Secretari el Sr. Jordi Berenguer Valladolid.
Comprovat que el quòrum d’assistència compleix allò que determina l’article 98.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Sra. Presidenta obre la sessió per a tractar
els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
CERCS, EXERCICI 2019 (EXPDT.2020/369).
2.APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚM. 2/2020-CE/SC DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
EN EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2020 (PRÒRROGA
DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019), PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS
DE CRÈDITS (EXPDT.2020/613).
3.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD D’ADHESIÓ I APROVACIÓ DEL NOU CONVENI TIPUS
A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
4.- APROVACIÓ DE LA INICIATIVA “STOLPERSTEINE”, EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES
DEL NAZISME RESIDENTS A CERCS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT
DE CERCS, EXERCICI 2019 (EXPDT.2020/369).
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Atès que l'expedient del COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE LA VILA DE CERCS
de l'exercici 2019, integrat pel Compte de la pròpia Corporació (CIF. P0826800E), pel
de l'organisme autònom municipal "Museu de les Mines de Cercs" (CIF. P5826803H),
pel de l’ens “Consorci Ruta Minera” (CIF. P0800087I), i pel de la societat mercantil
municipal "Patronato Local de la Vivienda de Serchs SL." (CIF.B08725475), ha estat
tramitat en forma reglamentària.
Atès que s’ha procedit a efectuar l’exposició pública reglamentària en el tauler
d’anuncis municipal i mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 15 d’octubre de 2020, oberta a partir de l'informe favorable emès
per la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en data 06 d’octubre de 2020.
Atès que finalitzat el període d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni
observacions.
Vista la legislació vigent en la matèria, especialment l'article 212 del Text Refós de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar de forma definitiva del Compte General de l'Ajuntament de la vila de
Cercs corresponent a l'exercici 2019, integrat pel Compte de de la pròpia Corporació
(CIF. P0826800E), pel de l'organisme autònom municipal " Museu de les Mines de
Cercs" (CIF. P5826803H), pel de l’ens “Consorci Ruta Minera” (CIF. P0800087I), i pel
de la societat mercantil municipal "Patronato Local de la Vivienda de Serchs SL."
(CIF.B08725475).
SEGON.- Trametre còpia íntegra de l'expedient per mitjans telemàtics a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya i al “Tribunal de Cuentas” de l’Estat, d'acord amb allò que
estipula la legislació vigent.
Pren la paraula l’Alcalde per tal d’informar que aquest acord forma part del tràmit final
per tal de procedir a la remissió de l’expedient a Sindicatura de Comptes perquè es
dugui a efecte la fiscalització dels comptes.
A continuació el regidor Jordi Riera, portaveu del grup municipal de TOTS FEM CERCSACORD MUNICIPAL manifesta que el seu grup votarà a favor de l’aprovació.
El regidor German Sánchez declara que també votarà a favor.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pel vot favorable dels SET
regidors assistents. UNANIMITAT.
2

2.APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚM. 2/2020-CE/SC DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
EN EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2020 (PRÒRROGA
DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019), PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS
DE CRÈDITS (EXPDT.2020/613).
Vist l’expedient tramitat en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2020/246, de data 30 de
novembre de 2020, i a la qual s'hi uneix l'informe preceptiu de Secretaria-Intervenció,
així com la memòria justificativa del President i altres informes preceptius, en el qual
es proposen modificacions de crèdits en el Pressupost la Corporació Municipal de
l’exercici de 2020 (Pròrroga de l’exercici pressupostari 2019), en els termes que
s’assenyalen en els Annexos núm. 1 i núm.2 que acompanyen la present proposta,
d’acord amb el següent resum:
I.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L’ESTAT DE DESPESES
I.1. Crèdits extraordinaris
........................................................................................................................ 29.300,00€.
I.2. Suplements de crèdits
........................................................................................................................ 30.750,00€.
**Total**.........................................................................................................60.050,00€.
II.- PROCEDÈNCIA DELS FONS
II.1. Incorporació de Romanent de Tresoreria procedent de l’exercici anterior .............
48.050,00€.
II.2.- Baixes de crèdits d’altres partides de l’estat de despeses no compromeses ............
12.000,00€.
**Total** ....................................................................................................... 60.050,00€.
Considerant que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que
no permeten ésser ajornades fins el proper exercici.
Considerant que la tramitació de l’expedient s’ha efectuat amb estricta subjecció a les
disposicions legals vigents en la matèria, i que els informes formulats són favorables, al
Ple de l'Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient núm. 2/2020-CE/SC de modificació de
crèdits en el Pressupost de la Corporació Municipal de l’exercici 2020, per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits, en els termes assenyalats anteriorment.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat a informació pública durant el termini de quinze
dies, als efectes d’examen i possibles reclamacions, amb publicació de l’edicte
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-se
reclamacions en l’esmentat termini, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat,
sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Pren la paraula l’Alcalde per significar que aquesta proposta de modificació obeeix a
adequar la despesa per tal d’encarar el tancament de l’exercici i això en xifres vol dir
60.050€. Cal destacar que a banda d’un increment en el capítol de personal,
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s’incorporen a la despesa 10.000€ el quals corresponen a la campanya guanya i rasca
que té com a finalitat ajudar econòmicament al comerç de proximitat i a les famílies de
la comarca.
A continuació intervé el regidor Jordi Riera, portaveu del grup municipal de TOTS FEM
CERCS-ACORD MUNICIPAL qui manifesta que a part d’aquesta campanya del guanya i
rasca hi ha d’altres despeses rellevants com és el cas de les partides referents a
transferències corrents a empreses privades per un import de 8.000€, i la partida
corresponent a la compra de l’edifici del carrer major número 16 per un import de
20.000€.
L’Alcalde cedeix la paraula al tresorer de l’Ajuntament qui justifica la despesa referent
a transferències corrents a empreses privades, per raó de la deguda unificació del
cànon de les dues concessions, la de la casa nova i la del bar centre de dia atès la
suspensió dels contractes arran de la COVID-19.
El regidor Jordi Riera contesta que està d’acord però que caldria ampliar-la per tal de
que totes les empreses poguessin gaudir dels mateixos beneficis en règim d’igualtat
establint unes bases.
L’Alcalde li contesta que en aquest cas la partida és limitativa perquè correspon al
compliment del Decret-Llei del govern espanyol.
El regidor Jordi Riera torna a intervenir per constatar que al seu parer la partida es
queda curta. A continuació es refereix a la comprar de l’edifici del carrer Major número
16, i requereix a l’Alcalde per tal de que expliqui quin serà l’ús que es pretén.
L’Alcalde explica que l’edifici, d’acord amb els informes tècnics està en moll mal estat.
A més el BBVA està judicialment legitimat per dur a terme el desnonament a causa
d’un deute hipotecari. El que es pretén es arribar a un acord a tres bandes, BBVA, els
dos propietaris i l’Ajuntament amb la finalitat que l’Ajuntament mitjançant el
pagament de 18.000€ passi a ser el propietari legítim del solar i la casa. A partir d’aquí
la idea és enderrocar la casa i deixar el solar net per tal de destinar-lo a aparcament
públic. En qualsevol cas teniu totes les dades a l’expedient.
Intervé el regidor Jordi Riera per manifestar la seva oposició a que es dugui a terme
aquesta actuació perquè al seu parer crea un precedent negatiu atès que tothom
podria pensar que aquesta és la solució per al seu cas particular, i no sembla la millor
opció.
L’Alcalde li contesta que està d’acord de que aquesta no és la política però que en
aquest cas entenem que és una bona oportunitat per esponjar el cas antic.
Jordi Riera: nosaltres votarem en contra.
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Intervé el regidor German Sánchez i manifesta que vol fer destacar el següent:
1.- Que la campanya rasca i guanya li sembla bé.
2.- Que considera que hi ha tracte de favor amb el bar del centre de dia i que no es
tracta a tothom igual.
3.- Que trobo a faltar una partida i que consti que ara no parlo com interessat sinó com
a regidor. Resulta que no hi ha cap previsió per retornar l’import de la llicència a CERCS
4 S.L. més els interessos meritats atès que es va declarar formalment la nul·litat de ple
dret de la llicència. La partida suposaria 40.000€ més els interessos. I li recordo a
l’Alcalde que podria tractar-se d’una apropiació indeguda per part de l’Ajuntament.
L’Alcalde li contesta que vostè un dia em va dir que defensava els seus interessos
doncs jo em dec als de l’Ajuntament. També li recordo que les sentencies ens diuen
que en qualsevol cas i sense entrar en el fons de l’assumpte sempre parlen de
prescripció.
L’Alcalde seguidament torna a la partida de la finca del carrer Major 16 per posar de
manifest una qüestió rellevant i que és la situació de risc de l’edifici. També afegeix
que els veïns de la zona ja es varen reunir amb ell i varen mostra els seu acord davant
la proposta.
L’Alcalde li demana al regidor Jordi Riera si el sentit del seu vot és un no total a la
proposta de modificació pressupostària o discrepa en uns punts.
El regidor Jordi Riera li contesta que el seu no és un no total a la proposta de
modificació pressupostària.
Sotmesa la proposta a votació aquesta es aprovada per QUATRE vots a favor ( els
quatre de DEMOCRÀTES DEL BERGUEDÀ-CERCS-JUNTS, i DOS vots en contra ( dos de
TOTS FEM CERCS-ACORD MUNICIPAL i un del PARTIT INDEPENDENT DEL BERGUEDÀ).
3.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD D’ADHESIÓ I APROVACIÓ DEL NOU CONVENI
TIPUS DE LA XARXA DE MUSEUS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Vist el contingut del nou conveni de col·laboració promogut per l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona.
Vist l’objecte del conveni i les raons que justifiquen l’encomanda de gestió.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió al nou conveni tipus de la xarxa de museus
locals de la Diputació de Barcelona.
5

Segon.- Aprovar el nou conveni tipus de la xarxa de museus locals de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
L’Alcalde pren la paraula i exposa que aquest nou conveni suposa la continuïtat de
l’anterior en relació a l’ajuda que presta la Diputació a la gestió dels museus locals.
A continuació el regidor Jordi Riera, portaveu del grup municipal de TOTS FEM CERCSACORD MUNICIPAL manifesta que el seu grup votarà a favor.
El regidor German Sánchez també expressa el seu acord.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pel vot favorable dels SET
regidors assistents. UNANIMITAT.
4 – APROVACIÓ DE LA INICIATIVA “STOLPERSTEINE”, EN MEMÒRIA DE LES
VÍCTIMES DEL NAZISME RESIDENTS A CERCS.
Els Stolpersteine, que en alemany significa “pedres, llambordes o llambordins de
topada o per ensopegar” so n petits monuments creats per l’artista alemany Gunter
Demnig en memòria de víctimes del nazisme. Les primeres llambordes que es van
col·locar van ser a Berlín el maig de 1996, dedicades a les persones jueves residents al
barri de Kreuzberg. L’objectiu de l’artista es fer aturar els vianants i interpel·lar-los per
tal de fer memòria sobre aquella persona en concret a qui es dedica aquella placa: com
es deia ?, quan va néixer ?, quan va morir ?, on vivia ?, on i quan fou deportada ?.
El memorial, en forma de llambordes disperses per tot Europa ens permet adonar-nos
de la magnitud de la tragèdia. Actualment hi ha més de 75.000 llambordes distribuïdes
a més de 1.800 ciutats d’una vintena de països. La primera pedra a la península Ibèrica
es va posar el 2015 a Navàs.
Son un petit monument d’admonició que es posa a la vorera davant del darrer lloc on
va viure la víctima del nacionalsocialisme, abans que l’arrestessin o deportessin.
Segons l’artista, el qui ho mira s’ha d’inclinar per llegir el text, un signe de respecte cap
a la persona que va estar als camps nazis.
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Cada llamborda es única i es realitza de manera especial a mà, precisament, com a gest
de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels
nazis.
No només es ret homenatge a les persones assassinades, sino també als supervivents,
incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països, i també a
aquelles persones que davant el destí que els esperava van decidir suïcidar-se.
D’aquesta manera, i d’una manera simbòlica, els stolpersteine reuneixen les famílies o
grups de persones separades per la deportació .
L’Ajuntament de Cercs dura a terme un treball de recerca per conèixer les dades de les
persones que residien al municipi i que van passar pels camps d’extermini i serien
aquestes que, d’una manera simbòlica, serien recordades i homenatjades amb els
stolpersteine.
Per això, es proposa :
Primer. Aprovar la col·locació de la llamborda coneguda com stolpersteine davant les
cases on van viure els cercoríns i cercorines deportats als camps de refugiats nazis.
Segon. Autoritzar la Junta de Govern local per concretar el lloc exacte d’instal·lació
d’aquestes llambordes, i destinar-hi els recursos econòmics necessaris.
L’Alcalde pren la paraula i exposa que Omnium Cultural es va posar en contacte amb
nosaltres i ens va informar de que a Cercs podrien haver tres o quatres casos de
persones que haurien estat en aquesta desgràcia. És un mínim de reconeixement al
seu patiment.
A continuació el regidor Jordi Riera, portaveu del grup municipal de TOTS FEM CERCSACORD MUNICIPAL manifesta que el seu grup votarà a favor. I que la memòria
històrica és una qüestió de vital importància.
El regidor German Sánchez expressa el seu acord. Parla de que ha vist el llistat oficial i
que l’únic que li fastigueja de la proposta és que vingui d’Omnium Cultural, i no d’una
associació no polititzada.
Demano a l’Alcalde si ens pot concretar els llocs on aniran les llambordes perquè
potser seria interessant col·locar-les ens llocs emblemàtics per tal de que es puguin
visualitzar al màxim possible.
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L’Alcalde li contesta que nosaltres abans d’Omnium ja hi treballàvem però que fins que
Omnium no es va fer càrrec no vàrem avançar. En quant al lloc ja ho veurem en funció
de les situacions concretes que es plantegin. Cre c que l’important és dur a terme el
reconeixement.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pel vot favorable dels SET
regidors assistents. UNANIMITAT.
I no havent-hi més intervencions l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19,46 hores.
De tots aquest extremes, dels acords adoptats i dels incidents o intervencions més
remarcables que s’han succeïts al llarg de la sessió, en dono fe, jo el Secretari,
acomplint la funció reservada que la legislació local m’encomana.
Vist i plau,
L’Alcalde
Signat digitalment
JORDI
per JORDI
BERENGUER
BERENGUER
VALLADOLID - VALLADOLID - DNI
(AUT)
DNI 36937157P 36937157P
Data: 2021.01.18
(AUT)
09:32:12 +01'00'

Signat digitalment

Jesús Calderer per Jesús Calderer
Palau - DNI
Palau - DNI
39337356L (SIG)
39337356L
Data: 2021.01.18
(SIG)
09:32:40 +01'00'
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